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Abstract

The present article intends to present a case study of the work process 
used to illustrate the children’s book “The Elephant in Love”. For the 
illustration were considered aspects that are relevant and should be de-
scribed, such as: the role of the children’s imagination in the illustration as 
a way to promote visual literacy; the characteristics of the target audience; 
the choice of typography and the whole process inherent in children’s 
expression and illustration. The process culminated in the publication of 
the book, as a result of a dialogical process between children’s expression 
and the illustrator’s interpretation, highlighting the theoretical knowledge 
acquired throughout the process; reflecting fundamental questions such 
as: Gestalt theory; color theory; rules of composition; symbology; or basic 
elements of visual communication.
  
1. Introdução
O projeto de ilustração do livro infantil “O Elefante Apaixonado” nasceu no Cen-
tro de Artes de Sines (CAS), a partir de outro projeto5, que teve como objetivo o 
desenvolvimento do texto e ilustração de um conto com alunos das turmas de 
2º ano do Agrupamento de Escolas de Sines do ano letivo de 2015/16.

Em parceria com o CAS, o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) aco-
lheu o projeto para ilustração e conceção do livro já referido, através do La-
boratório de Arte e Comunicação Multimédia6 (LAB:ACM), que se propôs 
a fazer a (re)interpretação e a “(re)ilustração” do conto original dos alunos. 
Para esse efeito, contou com a cooperação de uma aluna, do Curso de 
Licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia do IPBeja sob a orientação de 
dois docentes do Curso de Licenciatura referido e membros do LAB:ACM.

O presente artigo pretende por isso, descrever e documentar o processo de 
investigação do estudo de caso qualitativo e consequentemente toda metodolo-
gia utilizada, com a intenção de contribuir para o estudo associado à prática da 
ilustração infantil e consequentemente, auxiliar futuros trabalhos na área. 

1, 2 & 3 Instituto Politécnico de Beja, Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia do Sub-Departa-
mento de Artes, Portugal.

4 Serviço Educativo do Centro de Artes de Sines.
5 Projeto “Cooperar para o sucesso”, TEIP: “Os Afetos”, das turmas de 2º anos do 1º Ciclo do Agrupamento 
de Escolas de Sines do ano letivo de 2015/16.
6 Estrutura laboratorial do IPBeja adequada à investigação aplicada, desenvolvimento de projetos, 
prestação de serviços à comunidade e organização de eventos científicos/culturais que visa desenvolver a 
qualidade da oferta formativa na área das artes e da comunicação multimédia.
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Este processo de ilustração passou por várias fases, das quais se des-
tacam duas partes distintas: uma fase de reflexão teórica e outra de aplica-
ção prática. Posteriormente à receção e análise dos materiais e da criação 
do briefing, definiu-se a problemática: Como ilustrar a partir do imaginário 
infantil tendo em conta aspetos significativos da literacia visual? Quais as 
características do público-alvo infantil a que se destina? Que aspetos devem 
ser tidos em conta na realização das ilustrações considerando os anteriores 
desenhos realizados pelos alunos do Ensino Básico? Que tipografia deve ser es-
colhida? Como se caracteriza todo o processo prático inerente à realização das 
ilustrações para um público infantil? A revisão da literatura foi fundamental 
para sustentar as decisões tomadas ao longo da componente prática rea-
lizada posteriormente. Como decisões essenciais, destacam-se a escolha 
do formato, técnicas, composição, estudos de cor e personagens. 

Como conclusão, iremos apresentar as reflexões sobre todo o proces-
so descrito e de que forma refletiu as problemáticas iniciais.

2. Do Briefing à Problemática 
Tanto o CAS como o IPBeja tinham ideias iniciais estipuladas para a con-
cretização deste projeto. Por um lado, o CAS, ressaltava o caráter afetivo 
do projeto e destacava a importância da conservação das ilustrações origi-
nais dos alunos no livro final, por outro, o LAB:ACM do IPBeja considera-
va relevante que o projeto refletisse questões pertinentes da comunicação 
visual promovendo a literacia visual no público-alvo.

Assim, após a assimilação dos dois pontos de vista, elaborou-se o brie-
fing que consistiu na proposta da criação de um livro de ilustração infantil, 
sem perder essência e o trabalho inicial dos alunos, tendo como objetivo 
principal a promoção da literacia visual através da comunicação visual. 

Na Fig. 1, podemos observar como todo o processo foi sendo planificado, 
tendo em conta as duas entidades envolvidas e todas as etapas do projeto, ten-
do como ponto de partida os textos e desenhos dos alunos já mencionados. 

Fig. 1. Descrição do 
projeto de ilustração 
infantil “O Elefante 

Apaixonado” com base 
no imaginário infantil 

dos alunos do 2ºano 
do 1º Ciclo do Ensino 

Básico.
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3. Enquadramento Teórico
 

“Having an understanding of the audience is essential for the success-
ful transfer of messages.”[1]

Na essência deste projeto reside 
uma troca de perceções comple-
xa, pois, quem cria volta a ler sob 
uma outra perspetiva. Foi de ex-
trema importância compreender 
o público-alvo, pela razão de ser 
ele o destinatário, mas também o 
emissor inicial (Fig. 2). 

O Currículo Nacional do 
Ensino Básico disponibilizado 
pelo Ministério da Educação, foi 
um recurso fundamental para o 

entendimento sobre o público-alvo em questão. No documento, podemos 
aferir que, os alunos do primeiro ciclo devem conseguir experimentar a 
leitura de formas visuais em diversos contextos, explorar a relação ima-
gem-texto na construção de narrativas visuais, compreender que a forma 
aparente dos objetos varia com o ponto de vista, relacionar as formas na-
turais e construídas com as suas funções e os materiais que as constituem, 
perceber que a mistura das cores gera novas cores, conhecer e aplicar 
os elementos visuais – linha, cor, textura, forma, plano, luz e volume e 
criar formas a partir da sua imaginação utilizando intencionalmente os 
elementos visuais.[2]

O projeto do livro “O Elefante Apaixonado” pretende, neste sentido, 
que o aluno seja capaz de ler as imagens, interpretando-as e criando 
uma opinião. Esta mensagem é comunicada através dos elementos da 
comunicação visual que por sua vez assentam na semiótica. “Visual 
communication relies on semiotics. This is where the audience interprets and 
translates signs and symbols, often by association and the deciphering of these 
meanings can be subconscious.” [3]. “Aprender a ver permite conhecer 
e perceber como funciona o mundo, sendo o veículo deste processo a 
perceção. O mecanismo da visão, um pouco semelhante a uma máquina 
fotográfica, funciona por um complexo processo cognitivo. O olho deteta 
os contrastes e as variações da luminosidade e transforma esta perceção 
em impulsos que retém a imagem e transfere-a para o nosso cérebro. (…) 
Os diferentes elementos retidos são classificados, interpretados, explora-
dos ou reconhecidos e selecionados; (…) Tanto na linguagem verbal como 
na visual não são inatos, para os perceber, decifrar e usar necessitamos de 
aprender os seus códigos e significados.”[4]

A teoria da Gestalt é fundamental no estudo da perceção visual, 
sendo que, defende que todos os elementos têm uma função, e as 
diferentes partes formam um todo. A teoria da perceção da Gestalt está 
ligada às nossas experiências anteriores e estuda como percebemos a 
relação entre as partes resultantes da interação entre sujeito-objeto e 

Fig. 2. Visão geral da 
perceção dos vários 
intervenientes envolvi-
dos no projeto.
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imagem-fundo: o que é relevante, o que é fundo? A Gestalt sustenta que 
a mente configura, através de diversas leis, os elementos que chegam a 
ela mediante a perceção ou a memória [5] (Fig. 3).

Depois de compreender o quê e como percebem as crianças, tentou-
se conhecer o modo de representação que utilizam. Esta representação 
faz-se de forma ideográfica, pois a criança representa mais o que sabe 
do que o que vê. Ela representa a ideia que tem dos objetos, utilizando: 
a transparência ou visão raio-X (representação do que não vê mas que 
sabe que existe), o rebatimento (rebatimento do plano ignorando os eixos 
tridimensionais), a planificação (representação das faces de um objeto 
tridimensional no mesmo plano), a humanização (atribuição da vida a 
tudo, para ela não há objetos inanimados), a perspetiva afetiva (aumento 
de um objeto ou personagem por ser preferido) e o uso da cor simbólica 
(expressão de emoções e ideias pela cor).

Outra característica relevante, tem a ver com o facto de que, por 
norma, a criança desenha os animais de perfil e as figuras humanas de 
frente, tal como também pudemos observar nas ilustrações dos alunos. 
Foi também relevante constatar que, dos 6 aos 9 anos, a criança sabe que 
o céu está em cima e a terra está em baixo, geralmente representados por 
duas faixas e é entre elas que coloca os vários elementos e objetos. Este 
espaço é conhecido como espaço vazio e é a partir dos 9-10 anos que este 
espaço se une de forma natural. Para além deste aspeto, a criança ganha 
primeiro a noção do eixo horizontal e posteriormente do eixo vertical, por 
isso, quando ainda não tem a noção da verticalidade dos corpos, usa o 
rebatimento, deitando os objetos no mesmo plano. A representação é por 
norma enquadrada na “janela do cenário”, geralmente retangular. [6]

4. Aplicabilidade Prática
O livro “O Elefante Apaixonado” pretende ser um espaço que convida o leitor a 
ver para além do que está escrito, conduzindo-o numa viagem pela linguagem 
visual contribuindo para o desenvolvimento da literacia visual. Neste processo 
prático teve-se como objetivo principal a resolução das propostas do briefing, 
através da articulação entre os conhecimentos obtidos e a prática da ilustração. 
A ilustração é uma ferramenta importante na educação e informação, sendo 
que os livros de ilustração infantil acompanham a idade do público-alvo pela re-
lação entre a imagem e o texto. Nos livros para o público mais novo, a imagem 
é de cores vivazes e abundantes de modo a captar a sua atenção. “À medida 
que a criança se familiariza com a leitura verbal e com o desenvolvimento desta 
competência, a imagem é gradualmente retirada do livro.”[7]

De seguida, será explicado todo o processo que envolveu a criação 
do livro, desde a análise dos materiais recebidos, às decisões técnicas e 
artísticas de todos os elementos constituintes do livro, culminando na 
construção da maquete.

Fig. 3. Teoria Gestalt 
aplicada nas ilustrações 

do livro infantil “O 
Elefante Apaixonado”.
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Para a orientação na criação deste projeto utilizou-se a premissa 
projetual de Bruno Munari que defende que, quando sabemos o que fazer 
e o modo como devemos proceder, o projeto torna-se mais fácil.[8] Esta 
diretriz foi adaptada à natureza do projeto. Como explica Patrícia de Sá 
Maia, “a metodologia não precisa ser algo absoluto e rígido, pois pode ser 
adaptada para melhorar o processo de criação. Aliás, cada ilustrador pode 
definir a sua própria metodologia.”. [9]

Uma vez recebidos os textos e ilustrações dos alunos, estes foram 
cuidadosamente analisados. “Only an intelligent analysis of the information 
of the briefing process can lead to an appropriate visual solution.” [10]

O processo de análise dos materiais consistiu na leitura exaustiva da 
narrativa, identificando a introdução, o conflito, o clímax e a conclusão, 
seguindo-se o espaço, o tempo, as personagens, o levantamento de sím-
bolos e palavras-chave.

Para garantir o ritmo e os pontos chave ao longo das ilustrações no 
decorrer do livro, o texto foi reorganizado por página e dividido por um 
número total de 20 de páginas.

O mesmo processo foi levado a cabo para as ilustrações onde se ana-
lisaram cuidadosamente todos os elementos usados nos desenhos iniciais 
dos alunos, a sua relação com o texto, a linguagem plástica e as formas de 
representação (Fig. 4). 

A maioria dos elementos foram considerados pertinentes, à ex-
ceção de um ou outro, como as montanhas com pico de neve, o polvo e 
a estrela do mar no riacho. Considerou-se igualmente a relação entre 
certos elementos na decisão dos conteúdos ilustrados, por exemplo, 
tanto os elefantes como os duendes são seres que habitam a floresta, 
logo o espaço retratado será rico em árvores, rochedos, riachos, relva, 
vegetação e animais.

De modo a responder corretamente ao briefing e à problemática, 
houve necessidade de elaborar uma pesquisa sobre diversos conceitos, de 
criar painéis semânticos, definir o público-alvo (visto anteriormente) e en-
tender o contexto, já que, é da responsabilidade do ilustrador, garantir que 
a escolha dos materiais e das decisões sejam relevantes, dada a importân-
cia que esta tem na transmissão do conhecimento para o leitor. [11]

O conto aborda dois tipos de personagens, os elefantes Quico e 
Isabela e o duende Rafael. Após a realização de uma pesquisa, averigua-
ram-se questões que influenciaram a representação das personagens. 

Fig. 4. Material envia-
do pelo CAS – Texto e 
Ilustrações dos alunos 
dos 2º anos das turmas 
A, B, C, D, E, F, G e PC1
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Como resultado desta, decidiu-se associar o Quico e a Isabela aos ele-
fantes de floresta africanos, em vez dos da Savana ou dos asiáticos. Foi 
relevante ficar a saber que os elefantes africanos são significativamente 
maiores, têm a cabeça mais redonda e cheia, ao contrário dos elefantes 
asiáticos. O maxilar dos elefantes asiáticos é menor e mais arredondado. 
As orelhas dos elefantes africanos são maiores. A ponta da tromba das 
espécies africanas têm dois dedos em vez de um, o que permite agarrar e 
manipular objetos. As unhas dos elefantes de floresta são de 5 à frente e 
4 atrás, em vez de 4 à frente e 3 atrás no caso dos da Savana[12].

A idade dos elefantes foi escolhida de acordo com a idade do públi-
co-alvo, para isso, o tamanho da cabeça em relação ao do corpo é chave, 
pois na medida certa, confere às personagens um aspeto de pré-ado-
lescente. Outro fator tido em conta foi a ponderação da representação 
das presas nos elefantes. Nas ilustrações levadas a cabo pelos alunos, as 
presas são representadas uma a duas vezes, sendo que numa das vezes 
não está clara a sua representação. Na realidade, as presas estão presen-
tes em todos os elefantes e são os seus segundos incisivos superiores que 
estão em constante crescimento. As presas são utilizadas para escavar 
na procura de água e alimento, para mover ramos, descascar e também 
para marcar as árvores por questões territoriais. As presas de marfim são 
igualmente uma matéria valiosa para diversos fins. A caça ao elefante para 
a obtenção desta matéria tem sido a causa da diminuição drástica desta 
espécie, inclusivamente, os elefantes africanos começaram a adaptar-se 
geneticamente de forma a que em África se verifiquem elefantes a nascer 
sem presas, limitando as capacidades do animal. Portanto, decidiu-se não 
representar as presas de modo a sensibilizar sobre este facto e a seguir o 
modelo das ilustrações dos alunos.

Outros dados que se revelaram importantes na representação 
do Quico, tiveram a ver com o facto do elefante conter uma pele que, 
contrariamente ao que se possa pensar, é muito sensível, e, portanto, 
recorre frequentemente aos banhos de lama que usa como protetor 
solar; outro dado importante é que a tromba do elefante tem um papel 
ativo nas relações sociais visto que se entrelaçam para cumprimentar 
elefantes conhecidos, na forma de aperto de mão, de brincadeiras 
ou caricias. Para além disto, as patas dos elefantes são como pilares 
verticais que ajudam a suportar o enorme peso destes animais e assim 
trataram de ser representativas. Relativamente aos duendes, perso-
nagens mitológicas originárias da península ibérica, observou-se que 
são geralmente representados como seres humanoides esverdeados, 
de cabeça em formato cónico, orelhas pontiagudas, com 15 a 30 cm de 
altura. Estão associados ao trevo, símbolo da boa sorte e vivem nas 
florestas, tal como os outros personagens.

Os estudos das personagens (Fig. 5) focaram-se na capacidade de 
transmitir a personalidade e características presentes na narrativa bem 
como na pesquisa, através da postura, expressões, emoções, cores, 
entre outros. A importância de uma boa resolução das personagens 
reside no facto de que estas guiam o leitor pela história numa co expe-
riência, através da identificação pessoal. [13]
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O facto de que cada turma tenha ilustrado a sua parte correspondente da his-
tória, fez com que a resolução da personagem variasse de página para página 
tornando evidente as diferenças na interpretação e perceção de cada uma 
delas, realçando o carácter subjetivo e único das representações (Fig. 6).

A inclusão das ilustrações dos alunos no livro como um dos requisitos 
do briefing, foi resolvida através da sua integração num poster A2, de 
dimensão generosa, de modo a que os leitores possam ter um exemplar 
das suas ilustrações originais e poder expô-las em forma de cartaz. Esta 
decisão baseou-se no facto de que as ilustrações foram a principal fonte 
de inspiração do processo destacando-as e prestando-lhes tributo. 

Nesta fase, realizou-se um estudo da estrutura formal, onde se defi-
niu o formato e a proporção. Com a ajuda de uma mini maquete permitiu-
se ter uma visão final do livro, desde a capa, às guardas, à folha de rosto, 
ao miolo e à contracapa. Nesta mini maquete foi possível fazer um estudo 
da composição e da colocação dos elementos. O formato escolhido foi 
quadrado de dimensões 200x200mm (Fig. 7).

O livro, uma vez aberto, cria um espaço retangular que faz referência à 
janela do cenário. A ilustração foi pensada de modo a ocupar o espaço na 
totalidade. Considera-se que a ilustração faz parte da narrativa principal, 

Fig. 5. Estudos da 
personagem do Quico 
para o livro “O Elefante 
Apaixonado”.

Fig. 6. Resolução 
da personagem do 
elefante Quico pelas 
diferentes turmas.

Fig. 7. Planificação 
do poster, número de 
páginas e mini maque-
te do livro/estudo de 
composição.

Fig. 8. Resultado 
final das 20 pranchas 
ilustradas.
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complementando-se com o texto (Fig. 8 e 9). “A ima-
gem adquiriu progressivamente um estatuto e uma 
posição, prova é a sua constante expansão no espaço 
do livro (…) explorada pela criatividade e a imaginação 
dos seus criadores.” [14]

O segredo para uma boa ilustração é a sua com-
posição, pois é ela que guia o olhar do leitor pela história. A composição 
pode ser dinâmica ou estática dependendo da tensão que se pretende 
criar no momento dado. [15]

Outro aspeto da ilustração que determina a sua atratividade, para além da 
composição, das personagens, do detalhe, da luz e da plasticidade é a cor. [16]

A escolha da paleta de cores foi inspirada no habitat dos elefantes (Fig. 
10) e o seu uso variou com as indicações textuais. Estas paletas foram gera-
das partindo do princípio da teoria das cores procurando harmonia. A partir 
das cores também conseguimos transmitir conceitos, sensações e emoções, 
a cor é uma ferramenta poderosa no que diz respeito à composição. 

Quanto à técnica utilizada nas ilustrações, foram 
feitas experiências analógicas e digitais e determinou-
se que o método digital seria o mais rentável em termos 
de tempo de execução e de custos de produção. Foram 
necessários pincéis com texturas de aspeto semelhante 
aos materiais tradicionais analógicos (Fig. 11). 

Observando as ilustrações dos alunos detetou-se 
que a linguagem plástica denota as texturas e os traços 

característicos do desenho infantil. A escolha dos pinceis foi feita de 
modo a que o resultado da ilustração se aproxime com o universo plástico 
infantil, aumentando a probabilidade de identificação do público com o 

livro. O processo da pintura con-
sistiu no desenho dos elementos 
pelo estudo da mini maquete em 
primeiro lugar, para depois passar 
ao preenchimento de cor sólida e 
por fim adicionando a textura no 
claro-escuro (Fig. 12).

No que diz respeito à tipografia, com base na informação obtida, 
verificou-se que esta deve ser cuidadosamente escolhida nos livros de 
literatura infantil, posto que, quando o público é mais jovem, neste caso, 
de 7 a 8 anos, ainda têm pouca experiência de leitura e é importante que 
a tipografia estimule, motive e facilite este hábito (Fig. 13). Portanto, a 
escolha tipográfica deve ser legível, confortável e adequada. Estabelece-

Fig. 9. Resultado final 
da capa e a sua com-

posição.

Fig. 10. Paleta de cores 
baseada no habitat do 

elefante de floresta.

Fig. 11. Experiências e 
pincéis utilizados nas 

ilustrações do livro “O 
Elefante Apaixonado”.

Fig. 12. Registo dos 
passos da pintura 

digital.
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ram-se padrões referentes aos tamanhos do corpo da tipografia de acordo 
com a idade e definiu-se que para as crianças com menos de nove anos, o 
ideal são palavras com bom espaçamento e frases com o espaço entreli-
nhas grande o suficiente para prevenir que os olhos das crianças deslizem 
do início da linha que estão lendo para o fim da linha seguinte, de forma a 
facilitar uma melhor compreensão do conteúdo.  [17]

Concluiu-se que as fontes Sassoon e Flora (Fig. 14) são fontes adequadas 
já que satisfazem as necessidades do público infantil e que têm em conta 
estes aspetos. Dados que estas fontes são de uso comercial, encontrou-se 
uma fonte semelhante, de uso gratuito para o propósito, a Overlock italic.

Neste contexto, um dado relevante na escolha de uma tipografia ade-
quada a este público é que os carateres a, o e g devem ser claramente 
distinguidos entre eles (Fig. 15).

Colocando em análise a primeira prancha do livro (Fig. 16), come-
çando pela composição, balanceou-se o peso do elefante (à esquerda) com 
o espaço vazio (à direita), para que a partir do ponto em que se encontra o 
livro que o elefante Quico sustém, agrupemos as cores e sejamos levados 
num movimento, de amarelo em amarelo que traz ao leitor as letras “a, b, 
c” que se encontram representadas nas folhas que esvoaçam na ilustra-
ção.  O ponto inicial (do elefante Quico a ler o livro) é o ponto favorecido 
pelo olhar na imagem [18]. O Quico, em forma de ovo, indica-nos que é 
aqui que tudo começa, esta é a origem da criação. As suas orelhas rosadas 
e as formas circulares transmitem 
a simpatia do elefante. Ao estar 
sempre a ler, o elefante Quico 
usa óculos, objeto humano que 
facilitará na identificação com 
o leitor. A árvore associa o livro 
ao fruto do conhecimento, que 
por sua vez é de cor amarela, 
simbolizando o calor e a luz do sol 
que nos ilumina através do olho 
representado em espaço negativo 

Fig. 13. Parâmetros 
tipográficos para livros 
infantis, recomendados 
por Burt.

Fig. 14. Sassoon 
Primary Regular e ITC 
Flora Medium.

Fig. 15. O tipo Avant 
Garde Gothic não 
possui muita diferen-
ciação entre os seus 
caracteres.

Fig. 16. Resultado final 
da primeira prancha do 
livro ilustrado.
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(figura-fundo da Gestalt) por cima do galho do qual emanam os raios 
de sol. O uso da luz criou um ambiente alegre, luminoso e de contraste. 
O sol não está representado, mas conseguimos vê-lo. O espaço vazio é 
usado em todas as pranchas à exceção do momento do clímax em que 
fica preenchido. O buraco no tronco da árvore remete-nos para o mistério 
apelando à curiosidade.

5. Conclusão
O projeto teve como resultado a finalização de um livro de ilustração infantil 
e um poster com as ilustrações originais dos alunos referidos ao longo do ar-
tigo, estando neste momento, em fase de produção, para futura distribuição 
pelos alunos do 2º ano do 1º Ciclo do Agrupamento de escolas de Sines. Pro-
curou-se fundamentar todo o trabalho visual de interpretação e reinterpre-
tação visual, através de uma reflexão teórica baseada em aspetos essenciais 
para a perceção e comunicação visual. Sustentou-se que o ilustrador deve sa-
ber aplicar corretamente conceitos associados à prática da comunicação e da 
literacia visual, para que a ilustração consiga realizar a sua principal função, 
que é a de transmitir uma determinada mensagem visualmente. [19]

Demonstrou-se que cada composição foi pensada detalhadamente, 
uma vez que, este é um fator crucial na solução dos problemas visuais 
e como eles são comunicados e recebidos pelo público. As técnicas são 
infinitas, no entanto, se o ilustrador souber conjugá-las e aplicá-las com 
inteligência, poderá manifestar o seu significado, facilitando a interpreta-
ção (mesmo que subjetiva) do espectador. [20]

Desta forma, e tendo em conta que o termo “literacia visual” assenta 
no princípio de que as imagens podem ser lidas e que um sentido que resul-
te dessa leitura pode ser comunicado [21], as ilustrações visam fornecer ao 
leitor a capacidade de comunicar e interpretar significados através de sinais 
e símbolos particulares. Assim o leitor irá desenvolver a capacidade de 
interpretação das formas e cores, sentir a composição de uma obra, tornar-
se capaz de ver e criar uma opinião. Sendo este o pensamento inerente à 
intencionalidade da educação visual como educação do “olhar” e do “ver”.
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